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At vidne med
Helligåndens kraft

Ugens vers

”Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de
blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed“ (ApG 4,31).

Introduktion

Da Jesus befalede de første troende at ”gå ud i alverden og prædik
evangeliet for hele skabningen“ (Mark 16,15), må det have syntes
en umulig mission. Hvordan kunne de nogen sinde udføre en så stor
udfordring? De var jo så få. Deres resurser var så begrænsede. De
var stort set uuddannede, almindelige troende. Men de havde en
ualmindelig Gud, som ville give dem kraft til at udføre en ualmindelig opgave.
Jesus havde lovet: ”I skal få kraft, når Helligånden kommer over
jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og
Samaria og lige til jordens ende“ (ApG 1,8). Helligånden ville gøre
dem i stand til at dele budskabet om korset med en kraft, der ville
forvandle menneskeliv og verden. Helligånden gjorde deres vidnesbyrd effektive. I løbet af nogle få årtier havde evangeliet påvirket
hele verden. Apostlenes Gerninger fortæller, at disse tidlige kristne
” bragte hele verden i oprør“ (ApG 17,6). Apostlen Paulus tilføjer, at
evangeliet er blevet ”prædiket for al skabningen under himlen“ (Kol
1,23). I denne uges studium vil vi i særlig grad fokusere på Helligåndens rolle i at give kraft til vores vidnesbyrd om Kristus.

Ugens tekster
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Joh 15,26-27
ApG 2,41-42
ApG 8,4
Hebr 4,12
ApG 17,33-34
ApG 18,8

SØNDAG

26. JULI 2020

Jesus og løftet om Helligånden
Med løftet om Helligånden mødte Jesus disciplenes bekymring med
hensyn til, at han skulle forlade dem og vende tilbage til himlen. ”Det
er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham
til jer“ (Joh 16,7). Det græske ord, der oversættes med ”talsmanden“,
er parakletos. Det henviser til ”en, der er ved siden af“ for at hjælpe.
En af Helligåndens vigtigste opgaver er at være ved siden af hver
enkelt af de troende og vejlede dem i deres vidnesbyrd. Når vi vidner
for Jesus, er vi ikke alene. Helligånden er sammen med os for at lede
os til dem, der oprigtigt søger. Han forbereder deres hjerter, inden vi
møder dem. Han leder vores ord, bringer overbevisning til de søgendes sind, og styrker dem til at reagere positivt på hans påvirkning.
Joh 15,26-27;
16,8

Hvad siger disse vers om Helligåndens rolle i vores vidnetjeneste?
Helligånden vidner om Jesus. Hans ultimative mål er at lede så mange
mennesker som muligt til Jesus. Hans opgave er at herliggøre Jesus.
I denne rolle overbeviser han alle de troende om deres ansvar til at
vidne. Han åbner vores øjne, så vi kan se de muligheder, der er i alle,
vi møder, og han arbejder bagved scenen for at skabe modtagelige
hjerter over for evangeliet.
Johannesevangeliet siger det tydeligt: han skal ”overbevise verden
om synd“ (Joh 16,8). Han bevæger med andre ord menneskers
hjerter, så de oplever en dybere opfattelse af adskillelse fra Gud og
behovet for omvendelse. Han overbeviser også verden ”om retfærdighed.“ Helligånden overbeviser ikke alene om synd, men oplærer
os også i retfærdighed. Han åbenbarer, hvor stor Jesu retfærdighed
er sammenlignet med vores egne snavsede liv. Helligåndens rolle er
ikke kun at vise os, hvor slemme vi er; han skal åbenbare, hvor god,
hvor venlig, hvor medfølende, og hvor kærlig Jesus er, og forvandle
os efter hans billede.
Når vi vidner, samarbejder vi med Helligånden i at herliggøre Kristus.
Med Helligåndens kraft og under hans vejledning vidner vi om den
vidunderlige Kristus, som har forvandlet vores liv.

Til eftertanke

Hvorfor må vi altid i vores ønske om at vinde mennesker huske, at
vi ikke kan omvende mennesker; det kan kun Helligånden?
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MANDAG

27. JULI 2020

En kraftfyldt menighed
Apostlenes Gerninger er også blevet kaldt ”Helligåndens Gerninger“.
Det er en spændende beretning om vidnetjeneste, evangeliets forkyndelse og menighedsvækst. Apostlenes Gerninger er beretningen
om overgivne kristne, som fyldt af Helligånden forandrede verden.
De var totalt afhængige af Helligånden for at opnå de mirakuløse
resultater. De er eksempler på, hvad Helligånden kan opnå gennem
mænd og kvinder, som er helt og fuldt overgivet til Gud.
ApG 2,41-42;
4,4.31; 5,14.42;
6,7; 16,5

Hvad gør størst indtryk på dig i disse vers? Hvilket budskab ønsker
Lukas, forfatter af Apostlenes Gerninger, at dele ved at beskrive en
så hurtig vækst?
Lukas’ hensigt med at skrive Apostlenes Gerninger er at dele med
læserne, hvad Helligånden gjorde i den tidlige kirke. Læg mærke til,
at han ikke tøver med at bruge tal for at måle Helligåndens virke i
det første århundrede. Det vil sige, han talte, hvor mange der blev
døbt. I ApG 2,41 fremhæver han det faktum, at 3.000 blev døbt på
én dag på ét sted. I ApG 4,4 taler han om 5.000, som blev døbt. Og
i ApG 5,14 kommer mænd og kvinder i stort tal til troen på Jesus.
Hvad enten det drejer sig om et enkelt menneske som Lydia, fangevogteren i Filippi, en djævlebesat slavepige eller den etiopiske eunuk,
bemærker Lukas det og nedskriver, hvordan Helligånden bevæger
disse menneskers hjerter. Den vigtige pointe her er, at bag hvert af
disse store tal finder vi enkeltmennesker, som hver især er et Guds
barn, for hvem Jesus døde. Vi kan godt lide store tal; men i sidste instans handler vidnetjeneste oftest om at nå en person ad gangen.
For at fremme den store vækst i den nytestamentlige kirke blev der
oprettet nye menigheder. En af grundene, til at den første kirke voksede så hurtigt, er, at kirken hele tiden fornyede sig ved at plante
nye menigheder. Det er et vigtigt budskab for os i dag.

Til eftertanke
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Den nytestamentlige kirke fokuserede først og fremmest på
mission. Hvordan kan vi sikre os, at mission er det centrale i alt
det, vi gør i vores lokale menigheder?

TIRSDAG

28. JULI 2020

Helligånden og vidnetjeneste
I Apostlenes Gerninger er Helligånden hele tiden til stede med sin
kraft. Han arbejdede for og gennem de troende, når de på forskellige
måder vidnede om deres Herre. Han gav dem styrke til at møde de
prøvelser og udfordringer, det medfører at vidne i en fjendtligstillet
kultur. Han førte dem til mennesker, der oprigtigt ledte efter sandheden. Han forberedte menneskers hjerter i hele byer, før de troende
kom dertil. Han åbnede for muligheder, som de aldrig havde drømt
om, og gav deres ord og handlinger stor kraft.
ApG 7,55; 8,29;
11,15; 15,28-29;
16,6-10

Hvordan kom Helligånden disciplene til hjælp, når de vidnede?
Hvilke forskellige mål opnåede Helligånden i disse situationer?
Helligåndens varierede arbejde i løbet af det første århundrede er helt
fantastisk. De oplevelser, vi ser i de bibeltekster, der er nævnt herover,
er kun en lille smagsprøve på Helligåndens aktivitet. Han gav Stefanus styrke til at vidne om sin Herre, da han blev stenet til døde af en
ubarmhjertig og uregerlig pøbelskare. På mirakuløs vis førte han Filip
til en indflydelsesrig sandhedssøgende etiopier, så det afrikanske kontinent blev åbnet for evangeliet. Han gav Peter et bekræftende tegn,
da de hedningetroende også modtog Helligåndens gave. Han førte
menigheden til enighed på et tidspunkt, hvor den meget let kunne
være blevet splittet med hensyn til emnet omskærelse, og han åbnede
hele det europæiske kontinent for forkyndelsen af evangeliet gennem
apostlen Paulus.
Helligånden var aktiv i den nytestamentlige kirke og er også aktiv i
kirkens liv i dag. Han længes efter at give os kraft, styrke os, undervise
os, lede os, forene os og sende os ud på den vigtigste mission i verden, nemlig at lede mænd og kvinder til Jesus og hans sandhed. Vi må
huske, at han også i dag er aktiv og arbejder, ligesom han gjorde det
på apostlenes tid og i den tidlige kristne kirke.

Til eftertanke

Hvad kan vi hver dag gøre for at blive mere åbne og modtagelige
for Helligåndens kraft i vores liv? Hvilke rigtige slags valg kan jeg
foretage, som vil gøre Helligånden i stand til at arbejde i og gennem
mig?
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ONSDAG

29. JULI 2020

Helligånden, Ordet og
vores vidnesbyrd
Guds ord havde en central plads i den første kirkes vidnesbyrd. Peters
tale på Pinsedagen hentede det meste af sit indhold fra Det Gamle
Testamente for at bevise, at Jesus var Messias. Før sin død gennemgik
Stefanus Israels historie fra Det Gamle Testamente. Peter henviste til
”det ord, Gud sendte til Israels børn“ (ApG 10,36) og delte derefter
opstandelsesberetningen med Kornelius. Apostlen Paulus henviste
igen og igen til de store gammeltestamentlige forudsigelser om Messias’ komme, og Filip forklarede grundigt betydningen af den messianske profeti i Es 53 for en søgende etiopier. I alle disse situationer
forkyndte disciplene Guds ord, ikke deres egne. Det ord, som Helligånden havde inspireret, var grundlaget for deres autoritet.
ApG 4,4.31;
8,4; 13,48-49;
17,2; 18,24-25

Hvad lærer disse tekster os om forholdet mellem Helligånden,
Guds ord og den nytestamentlige kirkes vidnetjeneste?
Den samme Helligånd, som inspirerede Guds ord, arbejder gennem
ordet for at forvandle menneskers liv. Der er livgivende kraft i Guds
ord, fordi det gennem Ånden er Kristi levende ord.

2 Pet 1,21
Hebr 4,12

Hvorfor er Guds ord mægtigt til at forandre menneskers liv?
”Den skabende kraft, som frembragte verdenerne, findes i Guds
ord. Dette ord tildeler kraft; det frembringer liv. Enhver befaling er et
løfte; hvis den antages gennem viljen og modtages i sjælen, bringer
den Almægtiges liv med sig. Den forvandler naturen og genskaber
Guds billede i sjælen“ (Ellen White, Uddannelse, s. 126).
Grunden til, at Bibelen har kraft til at forvandle menneskers liv,
skyldes, at den samme Helligånd, som fra begyndelsen inspirerede
Bibelen, inspirerer og forandrer os, når vi læser den. Når vi deler
Guds ord med andre, vil Helligånden arbejde på at forandre deres liv
gennem det ord, han inspirerede. Kraften finder vi i Guds ord, ikke i
menneskers spekulationer.
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TORSDAG

30. JULI 2020

Helligåndens livsforvandlende kraft
Et grundigt studium af Apostlenes Gerninger viser os, at Gud gennem Helligånden udretter mirakler i menneskers liv. Apostlenes
Gerninger er et studie i, hvordan evangeliet sejrer over kulturelle
fordomme, forvandler livslange fastgroede vaner, og underviser hele
menneskeheden om Kristi nåde og sandhed. Helligånden møder
mennesker, hvor de er, men han efterlader dem ikke der. I hans nærværelse forandres de. Deres liv bliver forvandlet.
ApG 16,
11-15.23-34;
17,33-34; 18,8

Dette er kun nogle få af de omvendelsesberetninger, som vi finder
i Bibelen. Hvad lærer de os om, hvorledes Guds kraft kan forandre
alle slags mennesker med forskellige baggrund?
Hvilken fantastisk variation af mennesker! Lydia var en succesrig
jødisk forretningskvinde, og fangevogteren i Filippi var en romersk,
offentligt ansat. Helligånden kan nå alle samfundslag. Hans forvandlende kraft kan nå både mænd og kvinder, rig og fattig, uddannede
og uuddannede.
De sidste to personer i vores liste er også bemærkelsesværdige. ApG
17,34 omtaler, at Dionysios, som var medlem af Areopagosforsamlingen, blev omvendt. Han tilhørte den forsamling af dommere, som
afgjorde retssager. De var fremstående og højt respekterede medlemmer af det græske samfund.
Gennem Helligåndens kraft nåede Paulus’ arbejde selv de øverste
samfundslag. Krispus (ApG 18,8) var en jødisk synagogeforstander.
Han var en religiøs leder, som var gennemsyret af gammeltestamentlig tankegang, og Helligånden brød igennem og forandrede
hans liv. Disse beretninger viser, at når vi vidner for Kristus og deler
hans ord med andre, vil Helligånden udrette forunderlige ting i mennesker med forskellig baggrund, kultur, uddannelse og tro. Vi kan
ikke og må ikke tage for givet, at nogen kan, og andre ikke kan nås.
Vores opgave er at vidne for alle og enhver, som vi kommer i kontakt
med. Gud vil gøre resten.

Til eftertanke

Kristus døde for hele verden; det vil sige, han døde for hvert eneste
menneske til alle tider. Hvad bør denne vigtige sandhed lære os
om, at vi ikke må tage for givet, at nogen på forhånd er uden håb
om frelse?
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FREDAG

31. JULI 2020

Til videre studium
Læs Ellen White:
· The Acts of the Apostles,”The Gift of the Spirit“, s. 47-56
· Jesu liv, ”Jeres hjerte må ikke forfærdes“, s. 483-496.
Helligånden samarbejder med Faderen og Sønnen i frelsesprocessen.
I alle vores aktiviteter med at vidne tilslutter vi os ham i hans arbejde
for at frelse mennesker. Det er ham, som overbeviser mennesker.
Han åbner mulighedernes døre. Gennem sit ord oplyser han menneskers sind, og åbenbarer sandheden. Han nedbryder fordomme,
der slavebinder os, overvinder kulturelt forudfattede meninger, som
formørker vores opfattelse af sandheden, og befrier os fra de lænker,
som dårlige vaner har bundet os med.
Når vi vidner for Jesus, er det vigtigt at huske, at vi samarbejder med
Helligånden. Han er sammen med os, og forbereder menneskers
hjerter på at modtage evangeliets budskab. Han er sammen med os,
og påvirker mennesker, når vi udfører tilfældige gode gerninger, aflægger vidnesbyrd, giver bibelstudier, uddeler litteratur eller deltager
i evangeliske mødeserier. Han vil blive ved med at påvirke menneskers hjerter længe efter, at vi har forladt dem, og han gør alt, hvad
der skal til, for at lede disse mennesker til at lære frelsen at kende.
Spørgsmål
til drøftelse

1. Del en erfaring med din sabbatsskoleklasse, hvor du følte, at
Helligånden i særlig stor grad hjalp dig med at vidne.
2. Har du nogen sinde tøvet med eller følt dig bange for at dele din
tro? Hvordan kan det fjerne din frygt og give dig vished, at du
ved, hvordan Helligånden arbejder?
3. I denne uge har vi talt om Helligåndens medvirken i vores vidnetjeneste. Tal sammen om de forskellige måder, hvorpå Helligånden hjælper os i vores vidnetjeneste. Hvordan udruster Helligånden os til at vidne og arbejde for andre mennesker?
4. Lektierne talte om Bibelens centrale rolle i vores vidnesbyrd.
Hvorfor er det så vigtigt, at Bibelen er central i vores tro og
vores vidnesbyrd? Hvordan kan vi undgå de snarer, som sættes
af mennesker, der hævder at tro på Bibelen, men samtidigt nærmest umærkeligt svækker dens autoritet og vidnesbyrd?
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